
 

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

 
 
ACÓRDÃO No: 
RECURSO VOLUNTÁRIO
PROCESSO No: 
AUTO DE INFRAÇÃO N
RECORRENTE: 
INSCRIÇÃO ESTADUAL N
RECORRIDA: 
 
 
EMENTA 

 
 
ICMS. MULTA FORMAL. APRESENTAÇÃO D

INFORMAÇÕES FISCAIS 
PROCEDÊNCIA – É procedente a 
decorrente de apresentação de Documento de Informações Fiscais 
informações omissas. 

 
 

RELATÓRIO 
 
 
A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário através do auto 

de infração nº 2013/001844, contra o contribuinte qualificado na peça inaugural, 
referente à multa formal pela entrega do Documento de Informações Fiscais 
contendo informações omissas.

 
Foram anexados aos autos instrução de serviço, relatório consolidado, 

Documentos de Informações Fiscais, relatório de nota fiscal eletrônica, consulta a 
optantes e notificação (fls. 05/27).

 
A autuada foi intimada do auto de infração por via postal (fls. 28), 

apresentando impugnação, tempestivamente, com as seguintes alegações (fls. 30):
 
Que devido a uma falha no programa, o DIF foi gravado e transmitido 

como se não houvesse nenhuma informação; que assim que percebeu a falha, 
efetuou a retificação do DIF em 07.06.2013.
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005/2015 
RECURSO VOLUNTÁRIO No: 8.224 

2013/6140/500705 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2013/001844 

OSMARINA CRUZ CABRAL 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.059.757-9 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

MULTA FORMAL. APRESENTAÇÃO DO 
INFORMAÇÕES FISCAIS – DIF COM OMISSÃO DE 

É procedente a Reclamação Tributária que exige multa formal 
decorrente de apresentação de Documento de Informações Fiscais 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário através do auto 
2013/001844, contra o contribuinte qualificado na peça inaugural, 

referente à multa formal pela entrega do Documento de Informações Fiscais 
contendo informações omissas. 

Foram anexados aos autos instrução de serviço, relatório consolidado, 
Informações Fiscais, relatório de nota fiscal eletrônica, consulta a 

optantes e notificação (fls. 05/27). 

A autuada foi intimada do auto de infração por via postal (fls. 28), 
apresentando impugnação, tempestivamente, com as seguintes alegações (fls. 30):

Que devido a uma falha no programa, o DIF foi gravado e transmitido 
como se não houvesse nenhuma informação; que assim que percebeu a falha, 
efetuou a retificação do DIF em 07.06.2013. 

4.302, de 22 de janeiro de 2015 
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TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

 DOCUMENTO DE 
OMISSÃO DE INFORMAÇÕES. 

Reclamação Tributária que exige multa formal 
decorrente de apresentação de Documento de Informações Fiscais – DIF contendo 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário através do auto 
2013/001844, contra o contribuinte qualificado na peça inaugural, 

referente à multa formal pela entrega do Documento de Informações Fiscais 

Foram anexados aos autos instrução de serviço, relatório consolidado, 
Informações Fiscais, relatório de nota fiscal eletrônica, consulta a 

A autuada foi intimada do auto de infração por via postal (fls. 28), 
apresentando impugnação, tempestivamente, com as seguintes alegações (fls. 30): 

Que devido a uma falha no programa, o DIF foi gravado e transmitido 
como se não houvesse nenhuma informação; que assim que percebeu a falha, 
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Fez juntada do auto de infração e Documento de Informações Fiscais (fls. 
31/34). 

 
Sobreveio a sentença de primeira instância às fls.37/38, a qual em análise 

mérito firmou entendimento no seguinte sentido: 
 
A impugnante afirma que retificou o DIF assim que constatou a omissão 

na prestação das informações. Contudo, a retificação somente foi efetuada após 
duas notificações, sendo a primeira em 17.05.2013 e a outra em 06/06/2013. 
Portanto, a retificação do Documento de Informações Fiscais não foi espontânea, 
mas somente se deu em função das notificações efetuadas pelo fisco. 

 
Desta forma, a ilustre julgadora de primeira instância julgou procedente o 

auto de infração nº 2013/001844, condenando a autuada ao pagamento da multa 
formal no valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), com a penalidade do campo 4.15, 
mais acréscimos legais. 

 
Instada a se manifestar, o sujeito passivo em sede de recurso voluntário 

solicita que a multa seja pelo menos reduzida em 50% para que possa efetuar o 
pagamento. 

 
De outro lado, a Representação Fazendária – REFAZ, em parecer às fls. 

45/48, após ampla e fundamentada explanação, recomenda a manutenção da 
decisão singular por seus próprios fundamentos. 

 
Em conformidade ao art. 5º-B, inciso IV, da Lei 1.288/2001, o ilustre 

representante da Procuradoria Geral do Estado do Tocantins manifestou-se (fl.49) 
favorável ao parecer de lavra do Representante Fazendário, determinando o retorno 
dos autos à origem, para as providências legais. 

 
 

VOTO 
 
 
Visto, analisado e discutido o presente processo que exige multa formal 

pela entrega do Documento de Informações Fiscais contendo informações omissas. 
 
Analisando os autos verifica-se que a ilustre julgadora a quo julgou o 

referido auto de infração procedente condenando a autuada ao pagamento da multa 
formal no valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), com a penalidade do campo 4.15, 
mais acréscimos legais por entender que embora afirme o sujeito passivo que 
retificou o DIF assim que constatou a omissão na prestação de informações, a 
retificação somente foi efetuada após duas notificações, sendo a primeira em 
17.05.2013 e a outra em 06/06/2013. 

 
Neste trilhar, insta trazer a baila o que dispõe o art. 44, inciso V, alínea “a” 

da Lei 1.287/01 C/C art. 45, inciso XVII, do mesmo diploma legal, senão vejamos: 
 

Art. 44. São obrigações do contribuinte e do responsável: 
(...) 
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V – entregar ou apresentar ao Fisco, na forma e nos prazos 
normativos: (Redação dada pela Lei 2.549 de 22/12/11). 
(...) 
 
Art. 45. É vedado ao contribuinte e ao responsável: 
(...) 
 
XVII – omitir informações, prestá-las incorretamente ou apresentar 
arquivos e respectivos registros em meios magnético, óptico, 
eletrônico, digital ou similar em desacordo com a legislação tributária; 
(Redação dada pela Lei 2.549 de 22.12.11). 

 
No mesmo diapasão dispõe o Regulamento do ICMS em seu art. 221, 

senão vejamos: 
 

Art. 221. A cada estabelecimento contribuinte do ICMS, seja matriz, 
filial ou sucursal, corresponde um documento de informações fiscais, 
abrangendo a totalidade das operações de entradas, saídas e de 
transferências de mercadorias e serviços de transportes e 
comunicação que configurem a ocorrência do fato gerador do ICMS, 
ainda que o imposto tenha sido antecipado, suspenso, diferido, 
reduzido ou excluído, em virtude de concessão de qualquer benefício 
fiscal, inclusive, isenção ou imunidade. ”(NR) (Redação dada pelo 
Decreto 3.310, de 03/03/08). 

 
Em acurada análise dos autos, observo que o contribuinte afirma que 

houve uma falha no programa que transporta os dados para o programa do DIF, mas 
assim que percebeu operou a retificação, reconhecendo, por sua vez, a procedência 
do objeto do auto de infração, todavia a referida retificação se deu após duas 
notificações, sendo a primeira em 17.05.2013 e a outra em 06.06.2013, pelo que 
entendo que a sentença de primeira instância atendeu plenamente aos ditames da 
lei ao julgar o que nos autos consta. 

 
Portanto, decido pela confirmação da decisão de primeira instância, que 

julgou procedente o auto de infração nº 2013/001844, condenando a autuada ao 
pagamento da multa formal no valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), com a 
penalidade do campo 4.15, mais os acréscimos legais. 

 
É como voto. 
 
 

DECISÃO 
 
 
Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 

unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para, confirmando a 
decisão de primeira instância, julgar procedente a reclamação tributária constante do 
auto de infração no 2013/001844 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do 
crédito tributário no valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), referente ao campo 4.11, 
mais os acréscimos legais. O representante fazendário Heverton Luiz de Siqueira 
Bueno fez sustentação oral pela fazenda pública. Participaram da sessão de 
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julgamento os conselheiros Valcy Barboza Ribeiro, Ademar Andrade de Oliveira, 
Guilherme Trindade Meira Costa, Rui José Diel, José Wagner Pio de Santana e Luiz 
Carlos Vieira. Presidiu a sessão de julgamento aos 15 dias do mês de dezembro de 
2014, o conselheiro Edson Luiz Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos vinte dias do mês de janeiro de 2015. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

Valcy Barboza Ribeiro 
Conselheiro Relator 


